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RESUMO 

 

O envelhecimento da população está em constante crescimento. Participantes de 

Universidades da Terceira Idade possuem perfil de saúde satisfatório, em sua maioria 

independentes, com boa cognição e desejo de estabelecer e manter contato social. Porém, 

prevalece entre eles o uso medicamentos contínuos. O objetivo deste trabalho foi investigar e 

analisar os aspectos sociodemográficos, socioeconômicos, condições de saúde, uso de 

medicamentos e adesão ao tratamento dos participantes da Universidade da Melhor Idade de 

acordo com o sexo. Trata-se de uma pesquisa exploratória e analítica, com abordagem 

quantitativa, onde o sexo foi a variável dependente e dados sobre o uso de medicamentos 

foram variáveis independentes. A análise estatística foi a bivariada, com nível de significância 

onde p ≤ 0,05. Dos 48 idosos participantes, a maioria era mulher, entre 60-69 anos. O perfil 

de uso de medicamentos mostrou: 83,3% utilizaram algum tipo de medicamento; 70% 

consumiram de 1 a 4 medicamentos; 80% dos homens obtiveram medicamentos em farmácias 

e no SUS; e 100% dos homens possuem entre média e alta adesão ao tratamento o que difere 

estatisticamente das mulheres. Conclui-se que a maioria dos entrevistados utiliza 

medicamentos, com ausência de polifarmácia (uso de cinco ou mais medicamentos) em 

ambos os sexos, e homens apresentam maior prevalência de média e alta adesão ao 

tratamento. O conhecimento do perfil destes idosos pode subsidiar propostas de inclusão de 

temas como automedicação, polifarmácia, adesão terapêutica, entre outros, nas atividades 

desenvolvidas por estas universidades objetivando melhorar os conhecimentos dos idosos 

sobre a utilização de medicamentos, prática essa presente no dia a dia dessas pessoas. 

 

Palavras chave: Idoso. Uso de medicamentos. Adesão à medicação. Universidade da Terceira 

Idade 

 

 



ABSTRACT 

 

The aging population is constantly growing. Participants of Universities of the Third Age 

have satisfactory health profile, mostly independent, with good cognition and desire to 

establish and maintain social contact. However, prevailing among them is the use of 

continuous drugs. The objective of this study was to investigate and analyze the 

sociodemographic, socioeconomic, health conditions, medication use and adherence to the 

treatment of the participants of the University of the Best Age according to sex. This is an 

exploratory and analytical research, with a quantitative approach, where sex was the 

dependent variable and data on drug use were independent variables. Statistical analysis was 

bivariate, with significance level where p ≤ 0.05. Of the 48 elderly participants, the majority 

was female, between 60-69 years old. The profile of drug use showed: 83.3% used some type 

of medication; 70% consumed 1 to 4 medications; 80% of the men obtained drugs in 

pharmacies and SUS; And 100% of men have between average and high adherence to 

treatment which differs statistically from women. It is concluded that most of the interviewees 

use drugs, with no polypharmacy (use of five or more drugs) in both sexes, and men present a 

higher prevalence of medium and high adherence to treatment. Knowledge of the profile of 

these elderly people can support proposals for inclusion of topics such as self-medication, 

polypharmacy, therapeutic adherence, among others, in the activities developed by these 

universities, aiming at improving the knowledge of the elderly about the use of medicines, a 

practice that is present in the daily life of these people. 

 

 

Keywords: Elderly. Use of medications. Adhesion to medication. Third Age University 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O processo de envelhecimento do ser humano está em constante evolução, resultando 

grandes desafios em relação à saúde na terceira idade. Com a modificação do perfil 

demográfico ocorrido nas últimas décadas do século passado, relacionada ao aumento da 

longevidade e a redução das taxas de mortalidade, o Brasil deixou de ser um país de 

população jovem.
1
 

 O número de pessoas idosas cresce em ritmo maior do que o número de nascimentos, 

acarretando um conjunto de situações que modificam a estrutura de gastos dos países. No 

período de 1999 a 2009, a porcentagem dos idosos com 60 anos ou mais, no conjunto da 

população passou de 9,1% para 11,3%.
2
 

 A queda da fecundidade, acompanhada do aumento da expectativa de vida, esta que, 

no ano 2000 chegou à 69,8 anos e alcançará em 2060 a expectativa de 81,2 anos, vem 

provocando um envelhecimento acelerado da população brasileira, representado pela redução 

da proporção de crianças e jovens e por um aumento na proporção de idosos.
3
 

 Com o aumento da população acima de 60 anos, novas necessidades são vigentes 

àqueles que estão neste processo, como a autonomia, mobilidade, acesso à informação e, 

principalmente, à saúde. Envelhecer é um processo universal, o qual abrange fatores 

genéticos, sociais e culturais. 

 Mediante a esse avanço cronológico natural, torna-se recorrente a utilização de 

profilaxias e métodos de tratamento visando à preservação e manutenção da saúde. A 

morbidade apresentada pela população idosa caracteriza-se pela preponderância de doenças 

crônicas e múltiplas, exigindo acompanhamento, cuidados permanentes e exames periódicos.
4 

Eventos genéticos, biológicos, psicológicos e sociais contribuem para perdas evolutivas nessa 

etapa da vida dos indivíduos. Contudo, não impedem que os idosos continuem se 

desenvolvendo social e intelectualmente.
5 

Neste contexto, estudos sobre o envelhecimento e alternativas que proporcionem 

melhoria da qualidade de vida dos idosos são indispensáveis. A longevidade induz mudanças 

severas no estilo de vida e no perfil da pessoa que envelhece em nosso país nas duas últimas 

décadas. Rejuvenescido, disciplinado, saudável, ativo e jovial são alguns dos adjetivos que 

podem qualificar o cidadão idoso no Brasil contemporâneo.
6
 

 Nesse processo, nota-se a necessidade de práticas e estratégias adequadas para a 

continuidade do aprendizado, com o objetivo de compartilhar o conhecimento em prol da 
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qualidade de vida do idoso. Para essa faixa etária, as atividades educativas são alternativas 

que visam à integração e possibilitam acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas.
7
 

 Na década de 1990, muitos espaços voltados exclusivamente para a reunião de pessoas 

idosas foram criados, incluindo grupos de convivência, associações de aposentados, escolas e 

universidades abertas à terceira idade.
5
 

No que diz respeito às universidades da terceira idade, constituem-se de uma política 

de atenção ao idoso, que se espalhou globalmente, tornando-se diretamente responsáveis pela 

ressignificação das experiências do envelhecimento.
6
 Assim, as universidades voltadas aos 

idosos oferecem atividades que estimulam o autoconhecimento, auto-realização e autoestima, 

exercendo assim, grande papel na inclusão educacional dessa população.
5
 

 A primeira Universidade da Terceira Idade (UNATI) surgiu na França, em 1973, 

seguida pelo Uruguai em 1980. No Brasil, o primeiro programa de atendimento educacional 

ao idoso numa universidade se inicia em 1982, na Universidade Federal de Santa Catarina.
8
 

Logo após, outras universidades brasileiras deram espaço ao público idoso com atividades 

educativas, que, segundo Dátilo e Braga
9 

criam oportunidades para que as pessoas usufruam 

da educação na última fase de seu ciclo vital. 

A Universidade da Melhor Idade (UMI) localizada na Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS) do Campus de Três Lagoas é uma iniciativa do curso de Direito, com 

atividades voltadas especialmente para a pessoa idosa. O projeto possibilita o acesso a cursos, 

oficinas, atividades curriculares e extracurriculares, no âmbito universitário, com intuito de 

levar à população idosa as mais diversas áreas do conhecimento de forma diferenciada. Tem 

como objetivo principal integrar socialmente os idosos, valorizando o conhecimento como 

caminho para que eles possam alcançar a longevidade com qualidade de vida e saúde.
10

 Em 

estudos realizados no ambiente das Universidades Abertas à terceira Idade, observa-se que a 

maioria dos participantes com idade entre 60-69 anos, prevalência de mulheres, e com 

escolaridade até o ensino médio completo é unânime neste ambiente.
11,12,13,14,15

 Quanto ao 

estado civil, em sua maioria, são participantes casados.
12,14,16

 O predomínio de mulheres em 

relação aos homens matriculados em Universidades da Terceira Idade pode estar relacionado 

com a predominância feminina e a expectativa de vida da mulher ser mais alta que do homem. 

Além disso, outra possível justificativa pelo desinteresse masculino por atividades culturais, 

educativas e sociais pode ser o preconceito historicamente construído, uma vez que essas 

atividades sempre foram exercidas por mulheres.
17
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Roque e colaboradores
17

descrevem que os participantes das Universidades da Terceira 

Idade possuem perfil de saúde satisfatório, em sua maioria independentes, com boa cognição 

e desejo de estabelecer e manter contato social. 

Porém, quando se refere à saúde e perfil medicamentoso, em uma UNATI localizada 

no estado de Mato Grosso do Sul, 86,2% dos participantes faziam uso de medicamentos
18

,
 

dado esse relativamente próximo encontrado em outro estudo onde a porcentagem de idosos 

que utilizaram medicamentos contínuos foi de 78,3%.
11

 

Em relação à quantidade média de medicamentos utilizados num grupo de idosos de 

outra UNATI, observou-se valor médio de 3,3.
14 

Em um grupo de idosos da Universidade de 

Pernambuco, 78% utilizou dois ou mais medicamentos para um ou vários problemas de 

saúde
15

 A utilização de múltiplos medicamentos é definida como polifarmácia. Existem 

muitas definições encontradas na literatura, sendo o número mínimo preciso de medicamentos 

utilizados para sua definição variável.
19

 Ramos
20 

afirma em seu estudo quanto ao conceito de 

polifarmácia, ser o uso de pelo menos cinco medicamentos.  

O aumento do consumo de medicamentos também é um importante fato relacionado à 

percepção da saúde.
15

 A presença de doenças é uma variável cuja associação com auto-

avaliação de saúde negativa é esperada, podendo ser resultado do referencial de saúde dos 

idosos como ausência de doença. Segundo Pagotto
21

, o julgamento subjetivo dos idosos sobre 

suas condições de saúde tem bases pessoais, baseada em informações oriundas de 

profissionais de saúde, por experiências fisiológicas, pela observação do próprio 

comportamento e pela observação do comportamento do outro. Ao comparar sua saúde com a 

de outros da mesma idade que se encontram em pior condição, os idosos podem favorecer a 

autoestima.
12 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o crescente envelhecimento da população brasileira e o fato da 

sociedade se organizar e propiciar espaços para esses idosos continuarem seu processo de 

formação, espaços esses chamados de Universidade Aberta da Terceira Idade, e a crescente 

utilização de medicamentos nessa faixa etária, este trabalho foi motivado pelo interesse em 

obter o perfil medicamentoso dos participantes de uma Universidade Aberta à Terceira Idade 

a partir de seu contexto social. 
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3 OBJETIVO 

 

 Investigar e analisar os aspectos sociodemográficos, socioeconômicos, condições de 

saúde, uso de medicamentos e adesão ao tratamento dos participantes da Universidade da 

Melhor Idade de acordo com o sexo. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória e analítica, com abordagem quantitativa. A 

pesquisa exploratória tem como objetivo a caracterização inicial do problema, sua 

classificação e definição. Proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições.
22 

Sua abordagem 

quantitativa traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e 

analisadas, além da utilização de técnicas estatísticas.
23

 

 Já a Pesquisa analítica é o tipo de pesquisa quantitativa que envolve uma avaliação 

mais aprofundada das informações coletadas em um determinado estudo, observacional ou 

experimental, na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno no âmbito de grupos ou 

população. É mais complexa do que a pesquisa descritiva, uma vez que procura explicar a 

relação entre a causa e o efeito.
24

 

 

4.2 Local do estudo 

 

 O desenvolvimento do estudo ocorreu no ambiente do Campus I da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul, localizada na cidade de Três Lagoas. Neste ambiente, 

encontra-se a secretaria da Universidade da Melhor Idade (UMI), departamento a fim da 

organização e execução das atividades desenvolvidas para a terceira idade.  

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

 Neste estudo, na amostra caracterizada por conveniência, foram convidados todos os 

idosos (n= 72), com idade igual ou superior a 60 anos, participantes da UMI, desenvolvida 

por uma Universidade Federal, localizada no interior do Estado de Mato Grosso do Sul. As 

atividades da UMI são semanais e enfocam as áreas de humanas, exatas e da saúde e os idosos 

podem optar por uma ou mais.  

O público alvo foi constituído por todos os participantes inscritos em 2016 no projeto 

da UMI da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas/MS, os 

quais estavam numa faixa etária acima de 60 anos. A UMI anualmente recebe 
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aproximadamente 70 integrantes/ano matriculados para cursar as disciplinas oferecidas, 

obtendo como critério de matrícula possuir a faixa etária mínima de 60 anos de idade e ser 

alfabetizado. Obtivemos como público na caracterização quantitativa 72 idosos. 

 

4.4 Fontes, instrumentos e procedimentos para a coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário auto aplicado, elaborado pela 

pesquisadora (apêndice II). Todos os 72 integrantes regularmente matriculados na UMI no 

ano de 2016 na data da coleta de dados foram convidados a participar da pesquisa. A variável 

dependente foi o sexo. As variáveis independentes foram as demográficas (idade, estado 

conjugal, religião e raça/cor), socioeconômicas (classe social e renda familiar), condições de 

saúde (número de morbidades, de consultas, de internações e autopercepção de saúde). A 

autopercepção de saúde foi avaliada com a pergunta: ”Como o(a) sr(a) considera sua saúde?”, 

a qual permitiu a avaliação do indivíduo em uma escala que variou de ótima, boa, regular, 

ruim ou péssima,
25 

sendo agrupadas para análise estatística como auto avaliação positiva as 

respostas regular a ótima,e perfil medicamentoso (uso de medicamentos, polifarmácia, local 

de obtenção, gastos, prática de automedicação e adesão ao tratamento). Para a classificação 

econômica, utilizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil.
26 

Os medicamentos 

utilizados pelos idosos foram classificados de acordo com a 

AnatomicalTherapeuticalChemicalClassificationSystem (ATC).
27 

Para a adesão ao uso de 

medicamentos foi utilizada a versão em português do Teste de Morisky-Greem.
28

 

Antes do início da coleta dos dados, foi acordada com a coordenação da UMI a 

necessidade de apresentar a atividade para os idosos, bem como o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e aplicação dos questionários. Para tal, de acordo com o 

cronograma de suas atividades, os idosos tiveram apenas um período livre de uma hora e 

meia, que foi disponibilizado então para apresentação do projeto, devido o cronograma já 

estar completo de atividades semanais, além de haver também apenas um dia na semana a 

qual todos os idosos estavam presentes na Universidade. Utilizado essa oportunidade, na sala 

de aula estavam presentes 61 idosos dispostos em carteiras escolares, enfileiradas, em uma 

sala ampla. Foi realizada a apresentação da pesquisadora, a qual apresentou o projeto, seus 

objetivos e foi entregue o TCLE aos participantes. Com auxílio de um recurso visual (Data 

Show) e a presença de uma bolsista do projeto UMI, foi lido junto com os participantes o 

termo a ser assinado, garantindo a livre escolha de participação. Logo após, foi entregue os 

questionários a serem preenchidos pelos participantes.  



19 

 

4.5 Análise dos resultados 

 

Os dados foram processados e analisados com a utilização do Software SPSS, versão 

17.0. Foram obtidas as frequências absolutas e relativas, e comparadas às variáveis 

selecionadas no estudo para verificação da existência de associação, utilizando-se o Teste do 

Qui-quadrado ou o Teste Exato de Fisher. Foram consideradas estatisticamente significativas 

as relações entre variáveis, em que p≤0,05.  

 

4.6 Aspectos éticos  

 

Em cumprimento da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a pesquisa foi 

desenvolvida após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília, protocolo 1.088.542, 

aprovado em 01/06/2016(Anexo 1). Os participantes foram informados sobre a natureza do 

estudo, seus objetivos e métodos, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

antes da coleta de dados (apêndice I). 
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5 RESULTADOS 

 

Dos 72 idosos regularmente matriculados na Universidade da Melhor Idade, 61 

estavam presentes no dia da apresentação do presente trabalho. Desses, 04 relataram não saber 

escrever, negando-se a realizar o preenchimento das questões, além de mais 07 participantes 

que também recusaram a atividade por terem chegado atrasados e demonstrarem ausência de 

interesse, porém mantendo-se em sala de aula. Totalizou-se 50 idosos participantes ativos e 

alfabetizados no preenchimento dos questionários. Desses, dois o entregaram respondido de 

forma incompleta, o que inviabilizou a inclusão dos mesmos no trabalho. Neste sentido, o 

número total de respondentes foi de 48 idosos (Fluxograma 01). 

 

Fluxograma 01: 

 

 

 

Idosos matriculados na UMI 

N = 72 

Presentes na aplicação do 

questionário 

N = 61 

Exclusão: não saber escrever 

N = 04 

Exclusão: Atraso/ausência de 

interesse 

N = 07 

Questionários preenchidos 

N = 50 

Exclusão: questionários inválidos 

N = 02 

Total de respondentes 

N = 48 
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5.1 Dados sociodemográficos 

 

 Na tabela 1, dos 48 entrevistados, as mulheres representam 75%. O grupo etário 

prevalente entre 60-69 corresponde a 52,8%, e entre 70-79 anos corresponde a 36,1%. O 

estado conjugal caracterizado por viver sozinho é predominante entre as mulheres, 

correspondendo a 66,7%, em contradição com o sexo masculino, a qual vivem acompanhado 

em um total de 66,7%. No que diz respeito em “com quem mora”, 66,7% dos homens vivem 

com a companheira, enquanto 42,2% das mulheres vivem com familiares. A análise estatística 

mostrou associação positiva entre esses dois parâmetros (Estado conjugal p= 0,05 e Com 

quem mora p= 0,01) e sexo. Mais da metade dos entrevistados são católicos e de raça branca. 

 

Tabela 01 – Características sociodemográficas dos idosos matriculados na Universidade da 

Melhor Idade, Três Lagoas, 2016. 

Variáveis Masculino - 12 Feminino - 36 p 

N % N %  

Idade (anos)     0,24 

   60 – 69 5 41,7 19 52,8  

   70 – 79 3 25,0 13 36,1  

   80 ou mais 4 33,3 4 11,1  

Estado conjugal     0,05* 

   Vive sem companheiro 4 33,3 24 66,7  

   Vive com companheiro 8 66,7 12 33,3  

Religião     0,12 

   Católica 8 66,7 29 80,6  

   Evangélica 4 33,3 3 8,3  

   Espírita 0 0 2 5,6  

   Outras 0 0 2 5,6  

Raça/Cor     0,11 

   Branco 8 66,7 21 58,3  

   Preto 3 25,0 2 5,6  

   Amarelo 0 0 1 2,8  

   Pardo 1 8,3 12 33,3  

* Teste Exato de Fisher – p ≤ 0,05 

** Teste do Qui-quadrado – p ≤ 0,05 
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5.2 Dados socioeconômicos 

No que se refere à classe social (Tabela 2), há um predomínio dos homens na classe 

“B” (41,7%) e das mulheres na classe “C” (52,8%). Mais da metade dos participantes são 

aposentados/pensionistas, com renda familiar predominante de até um salário mínimo no sexo 

masculino (50%) e mulheres declaradas sem renda no total de 36,1%. A análise estatística 

mostrou associação positiva entre esse parâmetro e sexo (p= 0,03). 

 

Tabela 02 – Características socioeconômicas dos idosos matriculados na Universidade da 

Melhor Idade, Três Lagoas, 2016. 

Variáveis Masculino– 12 Feminino - 36 p 

N % N %  

Classe social     0,60 

   A 0 0 1 2,8  

   B 5 41,7 12 46,2  

   C 4 33,3 19 52,8  

   D 1 8,3 2 5,6  

   Não respondeu 2 16,7 2 5,6  

Situação trabalhista     0,17 

   Aposentado/pensionista 11 91,7 21 58,3  

   Desempregado 1 8,3 4 11,1  

Do lar 0 0 5 13,9  

   Aposentado/pensionista e 

Desempregado 

0 0 1 2,8  

   Aposentado/pensionista e Do 

lar 

0 0 3 8,3  

   Desempregado e Do lar 0 0 2 5,6  

Renda familiar (salário 

mínimo – SM) 

    0,03* 

   Sem renda 3 25,0 13 36,1  

   Até 1 SM 6 50,0 9 25,0  

   De 1 até 2 SM 0 0 8 22,2  

   De 2 até 3 SM 1 8,3 3 8,3  

   De 3 até 5 SM 2 16,7 0 0  

   De 5 até 10 SM 0 0 2 5,6  

   De 10 até 20 SM 0 0 1 2,8  

* Teste do Qui-quadrado – p ≤ 0,05 
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5.3 – Condições de Saúde 

 Ao se tratar de morbidades, os homens apresentam predomínio de uma (50,0%), já as 

mulheres apresentam, em média, de uma a cinco morbidades. Mulheres passaram por pelo 

menos três consultas nos últimos seis meses antecedentes a entrevista, enquanto os homens 

possuem em torno de uma consulta neste período, com ausência de internações hospitalares 

na maioria, em ambos os sexos, as quais caracterizam como positiva a sua saúde.   

Tabela 03 – Condições de saúde dos idosos matriculados na Universidade da Melhor Idade, 

Três Lagoas, 2016. 

Variáveis Masculino– 12 Feminino - 36 p 

N % N %  

Quantidade de morbidades     0,08 

   Nenhuma 0 0 4 11,1  

   1 6 50,0 7 19,4  

   2 1 8,3 6 16,7  

   3 4 33,3 7 19,4  

   4 1 8,3 7 19,4  

   5 ou + 0 0 5 13,9  

Número de consultas     0,38 

   Nenhuma 0 0 5 13,9  

   1 5 41,7 8 22,2  

   2 2 16,7 5 13,9  

   3 2 16,7 10 27,8  

   4 0 0 1 2,8  

   5 ou + 3 25,0 7 19,4  

Internações     0,57 

   Sim   1 8,3 2 5,6  

   Não 11 91,7 34 94,4  

Como considera a saúde     0,44 

Positiva 11 91,7 35 97,2  

Negativa 1 8,3 1 2,8  
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5.4 – Uso de medicamentos 

 De todos os entrevistados, 83,3% consumiram algum tipo de medicamento nos últimos 

quinze dias que antecederam a entrevista. Desses, 39,5% consumiram de 3 à 4 medicamentos. 

Quanto a forma de acesso aos medicamentos, 80% dos homens obtém na rede do Sistema 

Único de Saúde e nas farmácias, enquanto as mulheres (63%) há uma prevalência de obtenção 

apenas nas farmácias. Os gastos referentes aos medicamentos, 30,6% das mulheres possuem a 

despesa de R$50,00 à R$100,00, enquanto a maioria dos homens (33,3%) refere um gasto 

médio de R$100,00 à R$200,00. Os entrevistados, em sua maioria, confirmam não utilizar 

receitas caseiras, e quanto à automedicação, metade dos homens confirmam a prática, 

enquanto 61,1% das mulheres negam tal comportamento.  

 

Tabela 04 – Uso de medicamentos pelos idosos matriculados na Universidade da Melhor 

Idade, Três Lagoas, 2016. 

Variáveis Masculino – 12 Feminino - 36 p 

N % N %  

Uso de medicamentos     0,64 

   Sim 10 83,3 30 83,3  

   Não 2 16,7 6 16,7  

Quantos medicamentos     0,47 

   1 – 2 1 10,0 8 26,7  

   3 – 4 6 60,0 13 43,3  

   5 ou + 3 30,0 9 30,0  

Onde obtém os 

medicamentos 

    0,22 

   SUS 2 20,0 7 23,3  

   Farmácia 4 40,0 19 63,3  

   SUS + Farmácia 4 40,0 3 10,0  

   Farmácia + Terceiros 0 0 1 3,3  

Gasto com medicamentos 

(Reais) 

    0,78 

< 50 1 8,3 6 16,7  

   50 – 100 3 25,0 11 30,6  

   100 – 200 4 33,3 9 25,0  

   200 – 300 0 0 2 5,6  

   300 – 400 1 8,3 3 8,3  

   400 – 500  3 25,0 3 8,3  

   Mais de 500 0 0 2 5,6  

Uso de receitas caseiras*     0,57 

Sim 5 41,7 16 44,4  

   Não 7 58,3 20 55,6  

Automedicação     0,36 

   Sim 6 50,0 14 38,9  

   Não 6 50,0 22 61,1  

*receitas caseiras –romã, chá, xarope, ervas medicinais, ibisco, gengibre, guaco, alho com cebola. 
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5.5 Relação de medicamentos 

 A Tabela 05 mostra a quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos, de acordo 

com a classificação por sistemas anatômicos. Nessa tabela é possível observar predomínio de 

medicamentos utilizados para tratamento de doenças do aparelho cardiovascular.  

 

Tabela 05 – Classe de medicamentos utilizados pelos idosos entrevistados, segundo a 

AnatomicalTherapeuticalChemicalClassification System (ATC), 2013. Marília, São Paulo, 

2015. 

Classificação Anatômica/Grupo farmacológico n % 

Aparelho cardiovascular   

Anti-hipertensivo 13 20,0 

Hipolipemiantes 6 9,2 

Antiarrítmicos 1 1,5 

Betabloqueadores 7 10,8 

Diuréticos 5 7,7 

Outros 1 1,5 

Aparelho digestório e metabolismo   

Vitaminas 2 3,1 

Hipoglicemiantes orais 6 9,2 

Medicamentos relacionados à acidez 2 3,1 

Outros 3 4,6 

Sistema nervoso   

Antiepiléticos 2 3,1 

Vasodilatadores 3 4,6 

Sistema musculoesquelético   

Anti-inflamatórios e antirreumáticos  7 10,8 

Sangue e órgãos hematopoiéticos   

Medicamentos antitrombóticos 1 1,5 

Preparações hormonais sistêmicas   

Preparações da tireoide 3 4,6 

Órgãos sensoriais   

Oftalmológicos (lubrificantes e hipotensores ocular) 1 1,5 

Aparelho geniturinário e hormônios sexuais   

Estrogênios 2 3,1 

Total 65 100 
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5.6 Adesão ao tratamento 

 No que diz respeito à adesão ao tratamento medicamentoso, 50% dos homens possuem 

entre média e alta adesão, enquanto a maioria das mulheres (38,9%) refere baixa adesão. A 

análise estatística demonstrou associação positiva entre esse parâmetro e sexo. A baixa adesão 

apresentada pelas mulheres é, em sua maioria, de caráter intencional.  

 

Tabela 05 – Adesão ao tratamento medicamentoso pelos idosos matriculados na 

Universidade da Melhor Idade, Três Lagoas, 2016. 

Variáveis Masculino – 12 Feminino - 36 p 

N % N %  

Grau de adesão     0,01* 

   Alta adesão 6 50,0 10 27,8  

   Média adesão 6 50,0 12 33,3  

   Baixa adesão 0 0 14 38,9  

Baixa adesão      

   Intencional 0 0 8 57,1  

   Não intencional 0 0 6 42,9  

* Teste do Qui-quadrado – p ≤ 0,05 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Houve predominância de participação das mulheres na pesquisa. Avaliando uma 

população em torno de 40 mil idosos em 2008, Lima-Costa e colaboradores
29

 relataram que a 

maioria (56,2%) também era de mulheres, inclusive ao se avaliar participantes de uma 

Universidade da Melhor Idade no estado de Goiás, onde 94,4% eram mulheres
30

 e em uma 

cidade do interior do estado de São Paulo, também com predomínio de mulheres (72%).
31 

Os 

dados do presente estudo mostram menor participação masculina na UMI, possivelmente 

justificado pelo fato que os homens procuram menos esse tipo de programa.
32  

Contudo, pode 

estar relacionado também às diferenças como homens e mulheres representam o que é a 

velhice: um interesse mais cultural expressado pelas mulheres e interesses mais políticos e 

esportivos pelos homens.
33 

A grande participação feminina nesses programas pode ser 

decorrente da vida mais longa das mulheres, que vivem, em média, cerca de cinco a seis anos 

a mais do que os homens.
34

  A feminilização do envelhecimento populacional é estudado por 

vários autores, caracterizando-se pelas mulheres das coortes mais antigas, em sua maioria, 

terem pouca escolarização, baixa inserção no mercado de trabalho, baixa qualificação 

profissional e viverem em um contexto sócio-cultural que valoriza o masculino, onde 

mulheres destinam-se a papéis subalternos e diferenciados na família,
35 

a qual assumem a 

função de cuidadoras dos familiares idosos e de si próprias, pois as mulheres também 

envelhecem.
36 

Neste estudo, os dados demográficos dos entrevistados demonstram diferença 

significativa quanto ao estado conjugal, onde a maioria das mulheres vive sem companheiro, 

dados esses semelhantes a outros estudos.
32,37

A expectativa de vida pode justificar esses 

dados. Em 2012, a mesma era de 71 anos para sexo masculino e 74,6 para sexo feminino já 

que homens morrem mais cedo e existe um número considerável de mulheres viúvas, idosas 

que frequentemente optam pela vida sem um novo companheiro, por ainda se submeterem às 

normas e regras sociais ou pela família não declarar apoio para novos relacionamentos 

amorosos.
38 

A religião a qual o entrevistado pertence não mostrou diferenças significativas entre os 

sexos. O ato de buscar uma religião traz resultados positivos tanto para a saúde física quanto a 

mental em idosos que residem sozinhos
39

 ou em comunidade,
40

 além disso, a prática religiosa 

pode se configurar como possibilidade para o enfrentamento de mulheres diante de sua 
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condição histórica de dominação, fortalecendo-a dentro de sua família ou em outras relações 

sociais.
41 

Ao referir a raça/cor dos entrevistados, mais da metade dos participantes informaram 

ser de cor branca, semelhante ao estudo de Haymussi
42

 e Borim
16

. Já para Alves
15

 a raça parda 

foi a predominante com a população participante da UNATI de Pernambuco. Estes dados 

justificam-se pela mistura de raças/cor ser característica do nosso país.   

Mais da metade dos participantes são aposentados/pensionistas, dados relativamente 

semelhantes a um estudo realizado em uma Universidade Estadual de Ponta Grossa voltada 

para a terceira idade.
43 

Vale ressaltar que, dos participantes inscritos, 41,7% eram homens 

pertencentes à classe social “B”, enquanto a maioria das mulheres era da classe “C”.A renda 

familiar predominante foi de até um salário mínimo no sexo masculino (50%) e mulheres 

declaradas sem renda no total de 36,1%. A análise estatística mostrou associação positiva 

entre esse parâmetro e sexo. Haymussi
42

 relata renda mensal preponderante de dois à três 

salários mínimos em seu estudo na UNATI de uma cidade do interior de Santa Catarina. 

Porém, o mesmo relata que houve um número expressivo que recebe um salário. A renda de 

até um salário mínimo é encontrado em demais estudos.
14,15 

Toni
44 

afirma que em todo o país, 

27% dos idosos respondem por mais de 90% do rendimento familiar, sendo a renda domiciliar 

per capita é de um salário mínimo para 43,2% dos idosos, de um a dois salários mínimos para 

29% e de mais de dois salários mínimos para 22,9% deles. 

 Ao se tratar de morbidades, os homens apresentam predomínio de uma enquanto as 

mulheres apresentam, em média, de uma a cinco morbidades. Tavares e colaboradores
45

 em 

trabalho realizado com idosos, independentemente do sexo, apontam que metade dos 

entrevistados referiu ter duas ou mais morbidades. As mais frequentes foram: hipertensão 

arterial (55,3%), problema na coluna (37,4%), problema no coração (29,6%) e diabetes 

(15,1%).  

Nossos resultados apontam que as mulheres passaram por pelo menos três consultas 

nos últimos seis meses antecedentes a entrevista, enquanto os homens possuem em torno de 

uma consulta neste período, com ausência de internações hospitalares na maioria, em ambos 

os sexos, dados semelhantes ao estudo de Rodrigues,
46 

o qual se destacam de duas à cinco 

consultas médicas anuais, sendo estes fortemente associados e comparados ao uso de 

medicamentos do estudo. 

Em relação à quantidade de morbidades relatadas pelos entrevistados, mulheres 

apresentam em média de uma a cinco morbidades. Estudo realizado no Núcleo de Atenção ao 

Idoso da Universidade Aberta da Terceira Idade na UERJ tem como resultante a percepção de 
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morbidade, dos 140 entrevistados, apenas 20% possui apenas uma doença crônica e a maioria 

relata dois a três problemas de saúde.
47

 

A grande maioria dos participantes considerou sua saúde como positiva, sendo 91,7% 

dos homens e 97,2% das mulheres. Ao investigar a autoavaliação de saúde em idosos 

frequentadores de uma Universidade Aberta da Terceira Idade da UEMS, observa-se que, 

100% dos entrevistados consideraram sua saúde positiva, com a seguinte distribuição: 6,9% 

muito boa, 51,7% boa e 41,4% regular.
18

 Esses dados divergem dos observados em idosos 

frequentadores de uma UNATI do estado de SP, onde 34,3% consideraram sua saúde 

negativa.
48 

Kinoshita
14

 afirma que é possível observar, a correlação inversa entre a percepção 

de saúde e o número de doenças, ou seja, quanto maior o número de doenças, pior a 

percepção de saúde. Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
49

 realizada em 2013, 44,2 % dos 

entrevistados com idade entre 65 e 74 anos consideraram como positiva sua saúde, 

porcentagem essa ligeiramente maior que a apresentada pelos idosos com 75 anos ou mais 

(39,7%). Estes dados divergem dos obtidos no presente estudo. Pagotto
21 

refere ser 

recomendável o valor máximo de 25% para a prevalência de autoavaliação de saúde ruim 

entre idosos. Valores acima quanto a autopercepção negativa devem suscitar uma avaliação 

específica de determinantes por profissionais de saúde para identificar medidas de reversão ou 

minimização, envolvendo políticas públicas de saúde, educação permanente de profissionais e 

políticas sociais. A ausência de internações na maioria dos participantes e a baixa adesão 

intencional à terapia medicamentosa pode ser uma justificativa quanto à sua percepção de 

saúde, uma vez em que a necessidade de tratamento visto pelos participantes é 

consideravelmente baixa, mesmo com a alta utilização de medicamentos. 

Kinoshita e colaboradores,
14

 ao avaliarem a auto percepção de saúde em idosos que 

frequentam uma Universidade Aberta da Terceira Idade, observaram que a presença de 

doenças crônicas exerceu influência negativa na percepção de saúde de indivíduos idosos, 

uma vez que os participantes, portadores de três ou mais doenças crônicas, apresentaram pior 

satisfação com a vida, principalmente, nos domínios da saúde e da capacidade física. No 

presente estudo, mesmo as mulheres relatando ter mais de três morbidades, consideram sua 

saúde como positiva, contrapondo o apresentado anteriormente. Já a maioria dos homens 

apresentou coerência entre consideraram sua saúde como boa e ter apenas uma morbidade. 

 De todos os entrevistados, 83,3% consumiram algum tipo de medicamento nos últimos 

quinze dias que antecederam a entrevista, com predomínio dos anti-hipertensivos. 39,5% dos 

entrevistados consumiram de três a quatro medicamentos. O consumo total de medicamentos 

se assemelha ao observado com idosos matriculados na Universidade da Terceira Idade, de 
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uma Universidade Paulista, onde 78,3% dos entrevistados fizeram uso de algum 

medicamento.
11 

Estudos realizados em diferentes regiões do país revelam as características do 

uso de medicamentos entre os idosos. A porcentagem de idosos que utilizam medicamentos 

no nosso estudo se assemelha aos dados nacionais para essa faixa etária.
4-50

 Essas altas 

porcentagens de utilização de medicamentos normalmente estão associadas ao 

envelhecimento acompanhado do aumento da presença de morbidades nessa faixa etária. 

Além da terapia medicamentosa contínua, tem-se a preocupação quanto à classe destes 

medicamentos a serem utilizados. A Sociedade Americana de Geriatria (AGS) através do 

Critério de Beers analisam as medicações potencialmente inapropriadas (MPIs) para o uso 

pelos idosos. Trata-se de uma lista explícita de MPIs a serem evitados por essa faixa etária, e 

em indivíduos com certas doenças ou síndromes, são prescritos em doses reduzidas, com 

precaução e cuidadosamente monitorados.
51 

Em um estudo realizado com 355 idosos (83,1% 

do sexo feminino) onde 100 entrevistados faziam uso de algum tipo de medicamento 

inapropriado, 83% das mulheres realizam a utilização comparada a 17% dos homens.
46 

Em 

um centro de convivência, dos 81 participantes (85,2% mulheres), 65,4% utilizou 

automedicação e, 39,6% destes, utilizou pelo menos um medicamento potencialmente 

inapropriado para idosos.
52

 Santos e colaboradores
53

 em estudo com 934 idosos descreve que 

24,6% dos idosos consomem pelo menos um medicamento impróprio, 90,2% provenientes de 

receita médica atual, sendo benzodiazepínicos de meia vida longa e os antidepressivos os 

mais consumidos pelos entrevistados. Em nosso estudo, não houve apresentação de consumo 

de MPIs pelos entrevistados. Supõe-se que os profissionais de saúde prescritores podem estar 

levando em consideração o critério de Beers para receitar os medicamentos para esse grupo 

específico de idosos. 

No que se refere á prática de automedicação, idosos do presente estudo declararam 

essa prática (homens = 50% e mulheres = 38,9%). Dados da literatura confirmam a prática de 

automedicação pelos idosos, 8,9% e 35,7%, respectivamente.
4-39 

No estudo realizado por 

Rodrigues,
46 

a prevalência do uso de medicamentos na última semana antecedente à entrevista 

foi igual a 80,3%, sendo a polifarmácia verificada em 19,3% e a automedicação em 13%. A 

prevalência do sexo feminino na automedicação também é afirmada nos estudos, observado 

em 82,6% e 68,65% respectivamente.
46, 54 

Possíveis causas são estudadas com relação ao gênero, a qual mulheres têm maior 

tendência a se automedicarem segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pois a figura 

da mulher está relacionada com o papel social, preocupação com a saúde da família, tendo 

acesso mais a farmácias e consequentemente aos medicamentos de balcão.
55
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Lobo
56

 refere que uma maior utilização de medicamentos pelas mulheres idosas possa 

estar relacionada com aspectos de ordem biológica (mulheres são mais afetadas por 

problemas de saúde não fatais), sociocultural (mulheres utilizam mais os serviços de saúde e 

estão mais familiarizadas com os medicamentos) e psicológica (consciência quanto aos seus 

sintomas físicos e mais atenção sobre os seus problemas de saúde).   

A prevalência de compra de medicamentos em farmácias convencionais é observada, 

com pouco acesso gratuito.
57

 

Em relação a adesão ao tratamento medicamentoso, o predomínio da baixa adesão 

observado em mulheres diverge do encontrado na literatura, onde demonstra-se que homens 

apresentam maior dificuldade de aderir ao tratamento medicamentoso,
58 

ou que não há 

diferenças na adesão em relação ao sexo.
59 

Existem diversos fatores que influenciam a não 

adesão ao tratamento medicamentoso na população idosa. Dentre eles podemos destacar: os 

efeitos adversos; a falta de informações sobre a terapêutica; o alto custo e o número elevado 

de medicamentos; além das características socioeconômicas.
60

 Sardinha e colaboradores
61

 

mostram dois fatores como principais responsáveis pela não adesão medicamentosa. São eles: 

a falta de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde; e a baixa renda familiar mensal 

informada. Além desses fatores, também é possível observar que a idade, ter que comprar 

(totalmente ou em parte) os seus medicamentos, ter três ou mais morbidades, possuir 

incapacidade instrumental para a vida diária e usar três ou mais medicamentos podem estar 

associados significativamente à baixa adesão.
45

A quantidade elevada de morbidade, a alta 

porcentagem de idosas utilizando três ou mais medicamentos (73,3%), bem como o fato de 

83,3% possuírem renda familiar de até dois salários mínimos, pode justificar a baixa adesão 

ao tratamento apresentado pelas idosas.A compreensão da falta de adesão ao tratamento 

medicamentoso requer esforços dos profissionais de saúde. Nesse sentido, esse é um desafio a 

ser alcançado, pois os mecanismos envolvidos no comportamento dos indivíduos são 

complexos.
60

 

Por fim, o fato do presente trabalho ter sido realizado em um único local é reconhecido 

como limitação, comprometendo a generalização dos achados. Nesse sentido, sugere-seque 

haja mais estudos sobre o uso de medicamentos em homens e mulheres que frequentam 

universidades de melhor idade.  
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7 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo foi possível evidenciar diferenças significativas entre diversas 

variáveis e sexo de idosos que frequentam a Universidade da Melhor Idade.  

O predomínio de mulheres que vivem só e homens que vivem acompanhado no 

presente estudo chama atenção. Possível relação quanto à longevidade da mulher e sua opção 

de manter-se sozinha após a viuvez é considerada. Esta relação também pode se dar pelo fato 

do sexo feminino adotar práticas cada vez mais independentes e optarem por isso.  

A renda familiar com variação de um até dois salários mínimos é uma realidade 

brasileira. Com a participação do idoso nesta renda, observa-se também no presente estudo a 

maioria dos entrevistados serem aposentados, com contribuição com sua aposentadoria.  

Ao se tratar do grau de adesão dos medicamentos e suas características, o uso contínuo 

de medicamentos é predominante também em demais estudos. Os alunos da Universidade da 

Melhor Idade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul apresentam perfil semelhante 

de uso de medicamentos quando comparados aos de outras universidades da terceira idade, 

inclusive com o predomínio do uso de anti-hipertensivos. Pode-se considerar que a baixa 

adesão intencional encontrada principalmente pelas mulheres deve-se ao fato de como o 

participante considera sua saúde, seus efeitos colaterais, aumento de morbidades, e o 

conhecimento quanto à sua doença.  

O conhecimento do perfil do uso de medicamentos por idosos frequentadores de uma 

universidade aberta da terceira idade pode subsidiar propostas de inclusão de temas como 

automedicação, polifarmácia, adesão terapêutica, entre outros, nas atividades desenvolvidas 

por estas universidades objetivando melhorar os conhecimentos dos idosos sobre a utilização 

de medicamentos, prática essa presente no dia a dia dessas pessoas. 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

De acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nome da Pesquisa: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE UTILIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS: UM ESTUDO COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO 

UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE. 

 

Pesquisador Responsável:Roberta Aguiar Brambilla 

Orientador:Profº. Dr. Carlos Alberto Lazarini 

Prezado(a) Senhor(a), 

Estamos realizando um estudo intitulado “Educação em saúde sobre a utilização de 

medicamentos: um estudo com os participantes do projeto Universidade da Melhor Idade”; 

essa pesquisa faz parte do projeto de mestrado da aluna Roberta Aguiar Brambilla da 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). 

Para isso, solicitamos sua colaboração na presente pesquisa, participando desta 

entrevista.  

 Esclarecemos que a decisão de participar ou não é pessoal e será totalmente respeitada. 

As suas informações serão tratadas com absoluto sigilo. Não há necessidade de que você se 

identifique, sendo garantido o anonimato. Se for do seu interesse, você poderá conhecer os 

resultados do estudo. As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins de 

pesquisa e poderão ser publicadas em revistas científicas. Estaremos a sua disposição para os 

esclarecimentos e orientações sempre que você necessitar. 

 Garantimos, ainda, que os procedimentos do estudo não implicam em riscos ou 

desconfortos e, caso você se sinta desconfortável, poderemos conversar sobre isso e você 

poderá interromper sua participação a qualquer momento. Em caso de dúvida, você pode 

procurar o pesquisador responsável.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

De acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO PARTICIPANTE 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

RG ________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

“Educação em saúde sobre a utilização de medicamentos: um estudo com os participantes do 

projeto Universidade da Melhor Idade” como participante. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela responsável pelo projeto, Enfermeira Roberta Aguiar Brambilla, sob 

orientação do Profº. Dr. Carlos Alberto Lazarini, sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem qualquer 

implicação, e que poderei conhecer os resultados do estudo.  

 Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa (entrevista) da forma 

recomendada pelo pesquisador que subscreve este documento.  

 

Local e data: _______________________________________________ 

 

________________________________                    

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_________________________________  _____________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                 Orientador             

Roberta Aguiar Brambilla    Prof. Dr. Carlos Alberto Lazarini 

RG 47.127.458-6/SSP-SP    RG: 14.604.064-8/SSP-SP 

e-mail: robertaa.brambilla@gmail.com  e-mail: carlos.lazarini@gmail.com 

Telefone: (67) 9166.6760    Telefone: (14) 3402.1726  

mailto:robertaa.brambilla@gmail.com
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APÊNDICE II 

1- Dados demográficos: 

Sexo:(1) masculino      (2) feminino 

Etnia: (1) branca     (2) preta     (3) amarela     (4) parda 

Estado conjugal: (1) vive sozinho(a)     (2) vive com companheiro(a) 

Idade:______ (em anos completos) 

Religião: (1) católica  (2) evangélica  (3) espírita   (4) budista  (5) outra 

 

2- Dados sociais 

Ocupação 

Não trabalha: (1) aposentado pensionista  (2) desempregado  (3) dona de casa    (4) outro. 

Trabalha: (1) autônomo (2) funcionário público  (3) militar  (4) profissional liberal   (5) 

proprietário de comércio   (6) proprietário de serviços    (7) trabalhador do comércio   (8) 

trabalhador da indústria (9) trabalhador de serviços. 

Renda familiar:                                       

Sem renda (1) até 1 SM   (2) 1 a 2 SM    (3) 2 a 3 SM  (4) 3 a 5 SM   (5) 5 a 10 SM   (6) 10 a 

20 SM  (7) >20 SM 

Quanto reais gasta com medicamentos por mês? 

(1) Menos de R$50,00     (2) R$50,00 a R$100,00     (3) R$ 100,00 a R$200,00     (4) R$ 

200,00 a R$ 300,00     (5) R$ 300,00 a R$400,00     (6) R$ 400,00 a 500,00     (7) mais de R$ 

500,00. 

Número de pessoas que moram na casa: 

(1) Uma pessoa      (2) 2-4 pessoas    (3) 5-6 pessoas    (4) mais de 6 pessoas 

Moradia:  (1) sozinho   ( 2) amigos  ( 3) familiares  (4) companheiro/a 
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CLASSE SOCIAL (CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL). 

Grau de instrução (do responsável pelo domicilio) 

Analfabeto/fundamental 1 

incompleto(  ) – 0 ponto -  

Fundamental 1 

completo/Fundamental 2 

incompleto  (     )  - 1 ponto 

-  

Fundamental 2 

completo/Médio 

incompleto (   ) – 2 

pontos - 

Médio completo/ Superior 

incompleto – 4 pontos 

Superior completo (  ) – 8 

pontos - 

 

 

Utensílios domésticos (quantidade) 0 1 2 3 4 ou + 

TV em cores 0 1 2 3 4 

Rádio  0 1 2 3 4 

Automóvel  0 4 7 9 9 

Empregada doméstica 0 3 4 4 4 

Banheiro  0 4 5 6 7 

Máquina de lavar roupas 0 2 2 2 2 

Vídeo cassete/DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira  0 4 4 4 4 

Freezer (Independente ou parte da duplex) 0 2 2 2 2 

( 1 ) Classe A: 35 a 46 pontos /  ( 2 ) Classe B: 23 a 34 pontos / ( 3 ) Classe C: 14 a 22 pontos 

/ ( 4 ) Classe D: 08 a 13 pontos  /  ( 5 ) Classe D: 0 a 07 pontos. 

3- Dados de morbidade 

Nos últimos seis meses têm ou teve alguns dos problemas listados abaixo: 

(1) reumatismo ou artrose; 

 (2) bronquite/ gripe forte/ pneumonia 

(3) pressão alta 

(4) problemas no coração (angina/infarto) 

(5) diabetes 

(6) varizes 

(7) problema de pele (coceira, ferida). 

(8) gastrite 
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(9) infecção urinária 

(10) problemas nos rins 

(11) osteoporose 

(12) câncer 

(13) sono agitado ou conturbado 

(14) outros 

 

4- Dados farmacoterápicos 

Número de consultas médicas realizadas no último ano:_____________ 

Data da última consulta:____________ 

Motivo da última consulta: 

___________________________________________________________. 

Houve alguma internação no último mês?  (1) sim      (2) não 

Se sim, qual o motivo da internação?____________________________________. 

      Como considera sua saúde:  

      (1) péssima  (2) ruim (3) regular   (4) boa   (5) ótima        

Usou medicamentos nos últimos 15 dias:  

      (1) sim (2) não              

Quantos tipos:  

      (1) 1-2     (2) 3-4       (3) 5 ou + 

Onde obtêm seus medicamentos:  

      (1) Unidade de saúde (2) Farmácia (3) com terceiros        

      Usa receitas caseiras:  

      (1)  sim (2)  não  

Quais?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Medicamentos que faz uso atualmente:  

Medicamento Indicação  

(1) Prescrição médica 

(2) Automedicação 

Dose Via N. vezes por 

dia 

     

     

     

     

     

     

     

 

5- Dados sobre adesão ao tratamento: 

 Teste de Morisky 

Você, alguma vez, esquece de tomar os seus medicamentos? (1) Sim (0) Não 

  Você, às vezes, é descuidado com o uso de seus medicamentos? (1) Sim (0) Não 

 Quando você se sente bem, alguma vez, deixa de tomar o seu medicamento? (1) Sim (0) 

Não 

 Quando você se sente mal com o medicamento, alguma vez, deixa de tomá-lo (1)Sim (0) 

Não  
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE UTILIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS: UM ESTUDO COM OS PARTICIPANTES DO 
PROJETO UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE

Pesquisador: Roberta Aguiar Brambilla

Área Temática: 

Versão:  2 

CAAE: 45124715.7.0000.5413 

Instituição Proponente: FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.088.542 

Data da Relatoria: 01/06/2015 

 

 

Apresentação do Projeto: 

A primeira etapa se caracteriza por uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem 

quantitativa. Compreende-se por pesquisa descritiva a que os fatos são observados, 

analisados, registrados, classificados e interpretados, sem haver interferência do pesquisador, 

e se utiliza técnicas previamente padronizadas de coleta de dados, como questionário e 

observação sistemática (RODRIGUES, 2007). 

A pesquisa exploratória tem como objetivo a caracterização inicial do problema, sua 

classificação e sua definição. Proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições 
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Objetivo da pesquisa: 

Objetivo Primário: 

• Caracterizar os aspectos socioeconômicos e biológicos de idosos participantes da 

Universidade Melhor Idade de Três Lagoas e investigar a evolução do conhecimento em um 

processo de Educação em Saúde sobre utilização de medicamentos na terceira idade. 

Objetivo Secundário:  

• Caracterizar os aspectos socioeconômicos e biológicos dos participantes da UMI da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. 

• Estimular o aprendizado relacionado à abordagem medicamentosa. 

• Aplicar uma proposta de Educação em Saúde sobre o uso e riscos de medicamentos, por 

meio de metodologias ativas, inserida na perspectiva de um processo de pesquisa-ação em um 

subgrupo da UMI. 

• Intervir no decorrer das atividades visando o aprendizado dos temas abordados no subgrupo da 

UMI. 

• Avaliar se a proposta educacional favorece a construção de conhecimento no subgrupo da UMI 
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Continuação do Parecer: 1.088.542 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: O projeto não apresenta riscos aos participantes. 

Benefícios: Os resultados obtidos com a proposta de Educação em Saúde a ser aplicada com 

os participantes do mini curso, por meio da Pesquisa-ação, permitirão que os mesmos 

adquiram conhecimentos no manejo do uso de medicamentos 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Este projeto de pesquisa é composto por duas etapas. A primeira etapa se caracteriza por uma 

pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa. A pesquisa exploratória tem 

como objetivo a caracterização inicial do problema, sua classificação e sua definição. Proporciona 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. (GIL, 2002, p. 41.)A segunda 

etapa trata- se de uma pesquisa-ação embasada em referencial metodológico (THIOLLENT, 

2007) quanto ao seu conceito, aplicabilidade, finalidade e etapas, suportada por método 

aplicável na Educação para a Saúde (BUENO, 1997/8). 

A mesma é delimitada em duas fases: a primeira, quando ocorre o levantamento dos dados do 

universo temático, elencando-se os temas geradores relacionados à medicação utilizada pelos 

participantes; a segunda, constituída pela ação educativa. 

Estas fases são apoiadas por referencial metodológico (THIOLLENT, 2007) e recebem a 

denominação de fase exploratória e divulgação dos resultados. O desenvolvimento do estudo terá 

como ambiente o Campus 

I da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul,localizada na cidade de Três Lagoas/MS. Neste 

ambiente, encontra-se a secretaria da Universidade da Melhor Idade (UMI), departamento a 

fim da organização e execução das atividades desenvolvidas para a terceira idade. 
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Sujeitos da pesquisa: Para a primeira etapa do projeto, o público alvo será constituído por 

todos os participantes inscritos em 2015 no projeto da UMI da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul, campus de Três Lagoas/MS, os quais estarão numa faixa etária acima de 60 

anos. A UMI anualmente recebe aproximadamente 60 integrantes/ano matriculados para cursar 

as disciplinas oferecidas, obtendo como critério de matrícula possuir a faixa etária mínima de 60 

anos de idade e ser alfabetizado. A segunda etapa terá como sujeitos os idosos que se 

inscreverem no mini-curso sobre medicamentos. A UMI, como parte de suas atividades, oferece 

aos participantes vários mini-cursos de caráter voluntário. Estes mini-cursos abordam temas de 

interesse dos idosos e possuem carga horária total de nove horas. Estas nove horas são 

distribuídas em seis encontros semanais de uma hora e meia. O número total de vagas para os 

mini-cursos é de até 20 participantes. Neste sentido, a UMI irá oferecer um mini-curso sobre 

“Saúde e envelhecimento: o uso de medicamentos por idosos” no segundo semestre de 2015. 

Este mini-curso será ministrado pela aluna de mestrado Roberta Aguiar Brambilla. Os 60 

participantes da turma de 2015 da UMI terão a oportunidade de se inscrever no mini-curso. Caso 

não ocorra o preenchimento de todas as vagas, poderão se inscrever exintegrantes da UMI, 

bem como indivíduos da sociedade desde que atendendo ao critério de serem pessoas com 60 

anos ou mais e alfabetizadas. 

Dados Quantitativos: Para a coleta de dados quantitativos relativos à primeira etapa da 

pesquisa será utilizado formulário elaborado pela pesquisadora (apêndice II) o qual será 

aplicado aos 60 integrantes regularmente matriculados na UMI no ano de 2015. As variáveis do 

estudo abordarão dados pessoais, sociais, de morbidade, farmacoterápicos e de adesão ao 

tratamento, a fim de caracterizar a população em estudo. Os dados qualitativos serão obtidos 

com os participantes do mini-curso por meio de gravação dos encontros. Neste mini-curso, a 

estratégia didática será a de metodologia ativa com o uso da proposta da pesquisa ação. Serão 

realizados encontros de discussão na forma de grupos focais, abordando temas relacionados ao 

uso de medicamentos durante a terceira idade 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequados 

 

Recomendações: 

Nenhuma 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Aprovado 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Diante do exposto, o CEP FAMEMA, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS 

466/2012 e na Norma Operacional Nº 001/2013 do CNS manifesta-se pela Aprovação do Projeto 

de Pesquisa. 

 

Aprovado: Retirar Documentos assinados pelo CEP/FAMEMA após 08/06/15 

 

Observação: O CEP FAMEMA informa que, a partir da data de aprovação, é necessário o envio de 

relatórios parciais (anualmente), e o relatório final, quando do término do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARILIA, 01 de Junho de 
2015 

 

                    Assinado por: Valdeir Fagundes de Queiroz 

                         (Coordenador) 

 

 

 

 


